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GLOBALNE KOWALSTWO 

sytuacja dojrzała do tego, żeby mocno pierdolnąć się w gtowę. Polsat robi hiphopo- 
ivego idola, ok, pożyjemy zobaczymy, ale sama idea nakłania właśnie do wspomniane¬ 
go pierdolnięcia. i to mocnego, acz z wyczuciem, zarobić da się bowiem na wszystkim 
i o tym trzeba pamiętać, a że kreowanie rapera poprzez teleturniej czy inne reality show 
czy jak-tam-chcecie-to-nazwać średnio zbiega się z tym, z czym przynajmniej mnie ko¬ 
jarzy się kultura hip-hop (wolność, oryginalność, niewymuszony przekaz m.in.)? wiem, 
wiem, pokażecie mi całą plejadę amerykańskich castingowców. zgoda, niech i tak będzie. 
Polska to w takim razie wspaniały kraj - rynek muzyki rap w żaden sposób nieporówny¬ 
walny do amerykańskiego, ale za to będziemy mieli od razu rapera castingowca wyłania¬ 
nego na oczach telewidzów, nawet w Stanach robi się to subtelniej, ale to tylko dowód 
na to, że właśnie w tym momencie wyprzedzamy Stany Zjednoczone Ameryki Północnej: 
z Teką jako jurorem, boć to w końcu taki nasz polski Nelly. tylko że bez plastra... 

ale żeby było po równo, to polscy raperzy okazali poparcie ukraińskiej sprawie 

utwór „Jest Nas Wielu", będący wersją popularnego podczas Pomarańczowej Rewo¬ 
lucji „Razem Nas Bahato". utwór pojawiI się co prawda już po rewolucji, gdy Wiktor 
Juszczenko został w końcu prezydentem (i bardzo dobrze, że został, bo homo sovie- 
ticus Janukowycz zaufania nie wzbudzał) i właściwie utwór nie został nagrany, tylko 
przerobiony przez artystów z UMC Records, którzy dograli do. niego swoje zwrotki, 
a całość muzycznie przygotował Doniu. pięknie, pięknie, tylko po co Robert Lesz- 

. . ■ - 
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związani z wytwórnią UMC z Poznania, bo oni jako nieliczni reprezentują ten sam mo¬ 
del wrażliwości społecznej i chodzi im o coś więcej niż 'gołe dupy w basenie, złote 
łańcuchy, amerykańskie fury i blunty'."? że niby co to ma znaczyć? że zdecydowana 
reszta to tylko te dupy, fury i blunty? związki Leszczyńskiego z polskim rapem oce¬ 
niam na wyrymowane świetiicowo kawałki Norbiego oraz utwory UMC, bo tego naj¬ 
więcej leci w telewizji, ale po co od razu wklejać takie teksty, od razu coś sugerują¬ 
ce i de facto dopieprzające środowisku? niby na dopieprzaniu Leszczyński się 
wylansował, ale i tak byt w cieniu Wojewódzkiego, bo tamten przynajmniej miał jakiś 
polot, co zaś do fur i gołych dup, to mało tego z UMC akurat nie wyszło, ale pewnie 
w tym czasie Leszczyński miał zepsuty telewizor. 

i tylko żeby nie było - sojusz z Ukrainą popieram jak najbardziej, muzyczny rów¬ 
nież. szczerze wierząc w to, że - jak Leszczyński napisał gdzieś na końcu swojego listu 
- „Wydanie utworu na komercyjnej płycie nie jest na razie planowane", nie muszę chy¬ 
ba dodawać, co będzie sobie można pomyśleć o całym projekcie, jeżeli pojawi się ko¬ 
mercyjna płyta? na pewnych sprawach się nie zarabia. 

zarabia się natomiast w Polsce na wydawaniu gazet, próbujemy i my, jakoś nam 
wychodzi, choć w dzisiejszych realiach to nie takie proste, jakby się mogło wydawać, 
zwłaszcza, jeżeli mamy do czynienia z piractwem, tak, tak, piractwo dotknęło również 
nasz magazyn, gdy kolega z redakcji powiedział mi, że jakiś baran skończony upo¬ 
wszechnia w internecie skany ze stronami Ślizgu, nie chciało mi się wierzyć, właści¬ 
wie poczekajmy chwilę z „baranem", bo na początku myślałem tylko o tym, że to nie¬ 
złe jaja. potem jednak na forum jednego z portali pojawiły‘się linki do strony, z której 
można było ściągnąć... odcinek Polskiego Rapu Prawdziwej Historii, i wtedy właśnie 
pojawiła się myśl o „baranie", gdyż jakiego trzeba samozaparcia, żeby na coś takie¬ 
go wpaść - rozwalać engine płyty, wyjmować filmik, wieszać w sieci, baranek napisał 
jednak, że robi to dla innych, a i dla siebie, gdyż na gazetę nie ma, a jakby miał, to 
woli dołożyć do wódeczki, gratuluję, sam lubię się napić, ale przedtem staram się 
uczciwie na to zarobić, złodziejstwo „w słusznej sprawie”pozostaje w końcu złodziej¬ 
stwem. nazwy portalu nie podaję celowo - na jego forum można znaleźć również lin¬ 
ki do pirackich mp3, żeby było śmieszniej, również do produkcji, którym portal patro¬ 
nuje medialnie, a wiszą one nań wystarczająco długo, by artyści i wydawcy płyt mogli 
liczyć straty w tysiącach złotych, świat stanął na głowie? nie, złodziejstwo urasta 
do rangi misji, żyjemy w końcu w Polsce, co piszę z bólem, jednego dnia chodzimy 
z pomarańczową wstążką, innego pompujemy nielegalną muzę z internetu. pardon, ja 
z tych dwóch rzeczy wybrałem tylko wstążkę. 
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NASTAW FALE 

• złych biurowyc!i przyzwyczajeń U 
/« uęt/? ii<ii.-,irils Kilku godzin siać, nic. to, że będzie górą 

cc [vunjMn nu m/c.lki przypadek ramiączkówkę), głośno i duszne. O to w ż/ciu 
chodzi, nie pamiętasz? 

■ • '■ 
iadc. Basen I/era. Niezła nazwa iak na halę largo nrą, bo to chyba będzie coś a la 

w jak mgła, a dym wsiąka nawet w majtki, 
roje kochane dystr/butorki z chtodn/m browarem. Chcemy? Chcemy! 

Dojeżdżam. VI okolicy chodnika majaczy rodzinka. Którędy do Mery? Chyba 
lv - mówię :;:•><?- /;/y 
ykle, iużne wejście od ulicy jest dia VIP ów. Ja jako prasa się nie 
wąsacz w oczojcbnej kamizeli wysyła mnie naokoło obiektu. Dzia 

lejki. Duch bczczeinej młodości nic. 
Teraz w narracji stop! Bo cholera, wspominając ten feralny wieczór, wolała- 

.a ‘:■ . - :: ■/ : :• V: ■ '■ 
Cały dubbing piątkowej nocy stałby otworem. A gdyby mi się nie zechciało, po- | 
szłabym dc kina z chłopakiem. I jeszcze postawiła mu sushi! Tyle szans zmarno- ■ 
walam w momencie, gdy mi przedarto biteti Bo gdy tylko przekroczyłam metalo¬ 
we barierki w namiocie szatni i odpaliłam papicroska. zza bumu znajomków, 
;az w tumiC Lyncha, wychynęła Huśta pani w grubych bryłach < wrzasnęła Tu s>ę 

- • 1 " : - 7 ' c:zna:mę!-;:c 
zapłaciły i odeszły. W popłochu rozejrzałam się wokół. Widziałam przecież wyraź 
nie plastikowe kubki z żółtym napojem, moje piwko wymarzone, kochane. Wtem 
słyszę: Herbata z cytryną dla pani! 

Rany, czy ja dojechałam z rozpędu do Zakopca na Małysza? Na to wskazy¬ 
wałaby też para idąca mi z rozdziawionych ust. Widzę koleżaneczkę. f/o - 
wrzeszczę - ale tu kurewskó zimno! Mój spontaniczny okrzyk ściąga karzący 

Zawstydzona spuszczam wzrok. I dopiero teraz zauważam całe narody dzieci 
w różnym wieku, które swobodnie migrują mi między nogami, W przypływie go¬ 
ryczy wyciągam komórkę, żeby pożalić się chłopcu. Obok w grupie siedmiolat¬ 
ków masowe poruszenie. Tato, tato, mój smsjestna ekranie, popatrz! Nie jestem 
tatą, ale popatrzyłam. Nad sceną ekran: A na nim na zmianę fragment teledysku 
gwiazd wieczoru, który okazał się reklamą firmy Autorolla, z którą grupa wyraźnie 

:ie zacznie. Będzie stać w kolejce po płyty 
Iki, w których już się przechadza grający tej 

nocy support, dj. Skórek. 
Rodzice w połowie koncertu wyniosą na rękach ziewające pociechy mamro¬ 

cząc, że miato się zacząć przecież tuż po dobranocce. Potowa niezorientowanych 
opuści halę przed bisami, na które przyszło czekać ponad kwadrans. A ja wyjdę 
przed dwunastą, wściekta, że w moim wieku poszłam do cyrku. Bo iak nazwać 
pokaz podrygów chudego diu{ 
jest prześmieszny gdy plączą i... , „ 
dzistę Guinessa w szybkim wymawianiu „What's up, Poland”, mini blondi, mwa 
na jednym tchu śpiewa caty dzień, noc i robi przy tym gwiazdy na jednym palcu, 
oraz pomniejszego Pokraka, który w podskoku umie zrobić szpagat? 

I gdzie ja biegłam w piątkowy wieczór prze~ *- : " ‘ :: 

iia, roześmiana, roztańczona, do re r 
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bo, pozwólcie na analogię komiksową - rządzi!!! kowal 

THE INC RECORDS 

sion Of Conformity zajmowały topowe miejsca na prywatnych play-listach zwolenni¬ 
ków czadów. Przyznać trzeba, że chłopakom z SD to crossoverowe granie wychodzi 
znakomicie. Odpalają czternaście super-szybkich, energetycznych numerów trwają¬ 
cych po minutę z kawałkiem, a w których znajdzie się miejsce i dla karkołomnych 
zmian tempa, i dla gromkich chórków. Mocno podszyte jest to granie starą szkołą 

- HC. Nie chcę przesadzać w porównaniach, ale lokowałbym Shackled Down między 
-tar n Sic< Pi Ił A I r , t o mi! i PI z Ł i ] l nr a tu uqi 

obiecujących debiutów ostatnimi czasy. Mimo że słowo „debiut” może być tu nieco 
niewłaściwe (patrz pierwsze zdanie recenzji), /SBTN/ 

za pierwszym nie do końca. The Inc, dawne The Murder 

całego szacunku dla dwóch pierwszych albumów Ja Rule'a, to kolejnych siedemnaście 
może tylko utwierdzić w tezie o klonowaniu. Z Ashanti jest bardzo podobnie. Świeżo i ja¬ 
koś inaczej to brzmi ona na tej płycie w kawałku „Focus", resztę już przerabialiśmy. Ale 
wiecie co? W Stanach i tak będzie złoto, a może nawet platyna... Na zdrowie, ale ja zmie¬ 
niam płytę. Aha, koniecznie posłuchajcie „Tum It Up” z Ja Rulem i powiedzcie szczerze, 
czy już przypadkiem tego gdzieś nie słyszeliście. No, może z troszkę inną melodyjką... 

HUNDRED INCH SHADOW 
RISE AND FALL 

SK8 AT ALL HAZARDS! VOL. 1 

^ 3i 

. ktiJW te LLUJjm) st 

B/ teriaty (w tym recenzowany onegdaj na tamach Ślizgu 
1 split z litewską Borą), zagrać słuszną liczbę koncertów 

L i wyrobić sobie solidną markę na scenie hard core. Po- 
I tern zespół zadziałał z zaskoczenia i po prostu zaprze- 

_ bb stał dalszej działalności. Szczęśliwie członkowie Coali- 
tion nie wzięli rozbratu z muzyką i powołali do życia nowy skład Hundred Inch Shadow, 

szę, nie oddam autentycznej radolci, jaka towarzyszy słuchaniu muzyki warszawiaków. 
Ich energetyczny, przebojowy, staroszkolny hard core z odjazdami w kierunku punkowej, 

cie swój nowy ulubiony zespół! /SBTN/ 

SKACKLEp Mp„ SHACKLJED DOWN 
SHING RECORDS 

Shackled Down istnieje od niespełna trzech lat, 
P ale członkowie zespołu fó nie nowicjusze - niektórzy 
H z nich udzielali / udzielają się w dobrze znanym w un- 
m Pignation. Pomyli się jednak ten, kto 

SD realizuje się, tak jak Pignation, w po- 
_.... _3 i podobnych ekstremach. Pabianicko- 
-tódzkie crew większą zażyłością obdarzyło bowiem dźwięki, jakie rządziły na scenie 

wart pochwały i zebrali na jednej płycie nagrania kil¬ 
ku zespołów legitymujących się rzekomymi związka¬ 
mi ze skateboardingiem. Spodziewałem się zatem 
zgrabnego zestawu melodyjnego hard core'a i pop 

I punka, ale po przesłuchaniu całości przypuszczam, 
..: zespołów, jakie otrzymały szansę prezentacji na niniejszym krążku, 
znacznie bardziej od deskorolki jarają Harleye albo nawet rodeo, a z punk rockiem 
nie mają ABSOLUTNIE NIC wspólnego. 

Ale po kolei. Zaczyna się obiecująco, od pop punka, czy wręcz emo rocka w wy¬ 
konaniu formacji Clou. Tylko jeden kawałek, za to naprawdę dobry, zagrany z gracją 

i rozsądny"! czaccn. W rluurui woka.uta oacu e "a la e ao-awaą aaaio sac/yana. 
że mógłbym przyjąć, iż nie nazywa się Lukas Vyhnal, a np. John Smith:). Niestety at¬ 
mosfera siada błyskawicznie, bo następni w kolejce B-Movie Rats są pierwszą z se- 

talnie nagrane (beat perkusji brzmi jak uderzenia w metalową beczkę). Dramat! 
Chwilę ukojenia zapewnia sympatyczny Suffer grający typową „Kalifornię", mogącą 
budzić skojarzenia z No Use For A Name czy Guttermouth. W dodatku uczuciowe to 
chłopaki, bo śpiewają o miłości. 

Kolejnym dwóm wykonawcom mam ochotę powiedzieć: „Dziękuję” lub, bardziej 
od serca, „Spierdalać”. Better Ways to koszmar rodem z szafy grającej w barze dla 
kierowców trucków, a jeszcze gorszy Krucipusk przywołuje ducha suszarkowego he- 
avy metalu lat 80. Jakby tego było mało, piosenki tych drugich brzmią jakby nagry¬ 
wano je w piwnicy (zapewne między zatęchłymi kartoflami a zgniłą kapustą) a ich 
teksty są napisane po... węgiersku? Czesku? Wszystko jedno, bo strach się bać tego 
gówna. Ostatnie słowo przypada niekwestionowanemu asowi zestawu - znakomite- 
im i i ni nu lii n 

punkowy kawałek „Teenage Dreams Die". Ten zespół jest dla odmiany naprawdę 
świetny - rozbrajająco młodzieńczy, sprawny technicznie, z bardzo dobrym wokali¬ 
stą. Niestety nawet najsłodsza lemoniada nie może spłukać smaku paprochów, jakie 
zaserwowały ekipy, których nazwy chciałbym jak najszybciej zapomnieć. Szkoda, 
wielka szkoda (i nie chodzi mi o czeski samochód). 

Na sześć strzałów - trzy w miarę celne, w tym jeden blisko środka tarczy, a pozo¬ 
stałe trzy dosięgły chyba nogi Strzelca (czyt. wydawcy). 

Skejtujcie do oporu, byle nie przy tej składance! I nie czekajcie na recenzje kolej¬ 
nych jej części, bo się nie doczekacie. /SBTN/ 





nowszej płycie słychać wyraźnie również i wpływy nu metalu (kawałek „Stop censura”). 
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grammatik 
różni idealiści 

Gdyby ktoś powiedział mi jakieś dwa lata temu, że zespół Grammatik będzie wydawał kolejne produkcje, 
zdziwiłbym się mocno. Wszystko wskazywało na to, że drogi filarów składu, Juzka i Eldoki rozeszły się bez¬ 
powrotnie. W pamięci słuchaczy zostały dwa albumy, ponad setka zagranych w całej Polsce koncertów i.g., 
I coś jeszcze, bo Grammatik to zespół, o którym można powiedzieć - twór wyjątkowy. 
Nie chodzi tu o szafowanie komplementami, podkreślanie zasług grupy dla polskiego HH, wspominanie zna¬ 
komitej płyty Światła Miasta, zaskakujących poetyką, choć jednocześnie niezwykle prostych w przekazie tek¬ 
stów, czy też oryginalnej muzyki Noona. Chodzi raczej o to, że dwóch chłopaków z szarego blokowiska po¬ 
trafiło tak dobrze naszkicować codzienne życie młodych ludzi, szarej Polski, ciemnych ulic, jednocześnie 
unikając wszechobecnego banału, a także etykietek. Bo spróbujcie zapakować Grammatik do jednej z tak 
wielu obecnych w polskim rapie szufladek. I co, nie jest łatwo? Właśnie, w tym tkwi sekret tej formuły. Gram¬ 
matik to po prostu Grammatik. W lepszej czy słabszej formie (niestety, Reaktywacja...) zawsze rozpoznawal¬ 
ny i mimo wszystko przekonujący, by posłuchać dłużej i uważnie. 
Dwóch zupełnie różnych ludzi, którzy w pewnym momencie chyba nie mogli na siebie patrzeć. Spokojny i wy¬ 
ważony Eldo, zwariowany i radykalny Juzek. Dziś mówią o sobie, że są przyjaciółmi. To naprawdę ciekawa 
historia, zwłaszcza, jak o tym opowiadają. 
Wracają z albumem 3, płytą dobrą. Po prostu dobrą. Zmieniły się okoliczności na polskiej scenie, zmienił się 
profil odbiorców, zmieniły się też ich oczekiwania. Coraz więcej raperów sięga po blichtr, goni w piętkę, szu¬ 
kając sposobu, by wszystkich zadowolić. Grammatik udowadnia, że ma zamiar utrzymać się na powierzch¬ 
ni bez podobnych sztuczek... 
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Wfeor Mor W.A. 
sztuka władania 

słowem część 09 

W tym odcinku „sztuki władania” pomyślałem, że napiszę kilka słów na temat występów na żywo, czyli o kon¬ 
certach. Cały proces powstawania kawałków kończy się właśnie przed publiką, do której to przecież kiero¬ 
wane są treści. Istotą koncertów jest przede wszystkim dobra zabawa i niezapomniane wrażenia! 

tekst Wigor 

Najpierw jest myśl przewodnia, albo na przykład jakieś rymy, co powoli zaczyna się 
przeobrażać w tekst do kawałka. Następny krok to staranne wyćwiczenie jego interpreta¬ 
cji i dostrzeżenie jego charakterystycznych stron. Później przychodzi moment realizacji 
nagrania, kiedy to oczywiście raper ma go w mafym palcu i chce go wreszcie uwiecz¬ 
nić. Jeżeli ptyta ukazuje się na rynku fonograficznym i ma swoją dobrą promocję to wia¬ 
domo, że jest wokót niej szum medialny. Tym sposobem stuchacze zapoznają się 
z twórczością, z którą mogą chcieć się utożsamiać. Jeśli faktycznie jest odbiór na więk- 

pu, lepiej lub gorzej promowanego, jednak rozgłos medialny ma szczególne znaczenie 
w kwestii organizowanych imprez. Aby utrzymywać się w ścistej czołówce, trzeba mieć 
stały kontakt z odbiorcą, a ten ma miejsce przede wszystkim na koncertach! Rap to mu¬ 
zyka bardzo bezpośrednia i kontaktowa. Występy na żywo to koniec końców w drodze 
twórczej. Jeżeli robisz lub chcesz robić tę muzykę powinieneś mieć dryg do nawiązywa¬ 
nia relacji ze swoimi odbiorcami. Na scenie przychodzi moment prawdy, na ile twoje ka¬ 
wałki są przekonujące i stworzone do grania na żywo. Repertuar koncertowy to jedna 
sprawa, druga zaś to sam przebieg koncertu i jego spójność. Wszystko zależy od tego, 
jakimi kawałkami dysponujesz. Są przecież takie, które lepiej pasują do konwencji kon¬ 
certowej i są też takie, które poprzez swój specyficzny charakter tekstowy nie koniecz¬ 
nie. Jeśli np. nagrywasz oficjalnie od niedawna, a w okolicach twojego miasta rozpo¬ 
wszechnia się twój dorobek (wraz z pozytywnym odzewem), to możesz być gotowy na to, 
że przyjdzie chwila na sceniczny debiut. Wiadomo, że największą silę przebicia mają ze¬ 
społy, które poprzez długotrwałe wydawanie albumów od lat mają wyrobioną renomę, 
ale jak to Vienio nawinął „na tej scenie dzieciak jeszcze miejsce zostało". Proste, że zo¬ 
stało dla tych najbardziej ambitnych, którzy chcieliby się sprawdzić się przed dużą pu- 

Na naszej scenie wciąż potrzeba świeżych zastrzyków adrenaliny, nowatorstwa i ory¬ 
ginalności. To oczywiste, ale jednak, żeby zacząć grać koncert na najwyższym poziomie 
trzeba po prostu zdobyć doświadczenie, jakim jest „ogranie sceniczne". Jest duże praw¬ 
dopodobieństwo, że ten felieton przeczyta osoba, która zagra kiedyś jakiś koncert, więc 
może wyciągnie z tego na przyszłość coś dla siebie! Kiedy w Warszawie zaczynała się 

wszyscy podchodzili do tego bardzo spontanicznie. Nikt do tej pory nie miał okazji obej- 

liśmy tego typu przedsięwzięcie. Niektórzy, ale to byty wyjątki, mieli okazję gdzieś zoba¬ 
czyć za granicą jakiś rapowy zespół na scenie, niektórzy mieli okazję obejrzeć jakiś 
koncert na kasetach vhs - ja nie miałem. Z tematyką rapową w tamtych czasach było na¬ 
prawdę ciężko dotrzeć do jakichś niezależnych źródeł. Pierwsze filmy związane z ideą rap, 
które zobaczyłem, byty o graffiti i breakdance. Niekiedy w ich trakcie przewijały się mo¬ 
tywy rapowe, ale raczej nie koncertowe. Jednym z pierwszych tego typu obrazków był te¬ 
ledysk 2 Live Crew właśnie z koncertu i wtedy właśnie ujrzałem tę moc. Wiadomo, że Sta- 

Dlatego w tamtym czasie można było pomarzyć o swego rodzaju „rapowym show" w na¬ 
szym kraju! A tu jednak zdarzyła się niespodzianka! Pewnego dnia dowiedzieliśmy się, ze 
jest w planach impreza rapowa na dużą skalę, a gwiazdą wieczoru będzie legendarna ra- 

wat, już wcześniej o nich słyszał czy chociażby widział jakiś klip. Na ówczesnym MTV 
do znudzenia leciał słynny kawałek z Aerosmith „Walk this way”, ja osobiście najbardziej 
jarałem się albumem i kawałkiem „Down with the King”, którego potrafiłem słuchać 
na okrągło. Impreza dużego formatu nosiła nazwę pamiętnego „Rap day” (szkoda tylko, 
że nie po polsku?). Pierwszy raz warszawskie projekty miały szansę zarapować na tak du- 

czasów! Wszyscy czekali już tylko na gości z USA. Dali oni naprawdę kozacki koncert 
z ogromną dawką energii. To była prawdziwa lekcja rapowego widowiska, jakie zaserwo¬ 

wali nam Run D.M.C. i ich niezawodny śp. Dj. J.M.J. Potem zaczęty się już coraz częst¬ 
sze odwiedziny raperów z za oceanu i nie tylko. Dzięki takim wydarzeniom miałem oka¬ 
zję podpatrzyć największych wyjadaczy. Wiadomo, że nasz rodzimy rap to przede wszyst¬ 
kim język, którym wszyscy operujemy, dlatego ma on swoją niepowtarzalną specyfikę 
i nie da się go do końca porównać z żadnym innym. Za tym wszystkim idzie relacja z pu¬ 
blicznością, która rozumie wprost. Chodzi o to, by koncert na naszej polskiej scenie miał 
swój rodzimy, niepowtarzalny klimat. (Język koncertowy to jednak swego rodzaju espe¬ 
ranto ze słuchaczem, dlatego bariery językowe często są niwelowane przez najprostsze 
formy komunikowania się z publiką). Kiedy koncert możemy zaliczyć do udanych? Oso¬ 
biście uważam, że wtedy, gdy słuchacz wychodzi z twojego koncertu i wyżyma koszulkę 
zalaną potem. Świadczy to o tym, że przyszedł posłuchać kawałków, które zna, a zarazem 
żywiołowo przy nich reagować. Każdy jednak bawi się na swój sposób, nie musi przecież 
szaleć do nieprzytomności, ale pewne czynniki decydują o tym, czy faktycznie ten kon¬ 
cert utkwi mu na długo w pamięci. Do grania koncertów można podchodzić w dwojaki 
sposób. Wiadomo, że pewne rzeczy gdzieś tam powinny być zaplanowane, by nie wkra¬ 
dała się na scenę dezorientacja pomiędzy wykonawcami. Mówię o chronologii utworów 
i poszczególnych patentów. Moim zdaniem koncert ze względu na swoje specyficzne 
znaczenie powinien być tak skonstruowany, by to publiczność była jego najgłośniejszym 
element! by to i zie mieli okazję jak najczęściej dochodzić do gtosu albo 
wspólnie reagować na jakieś gesty. Największy przeciwnik artysty to trema, ale raperom 
to słowo powinno być obce! Nie ma lepszego uczucia na świecie, jak stać przed kilkuty¬ 
sięczną publiką, która w rytmie twoich stów uczestniczy z tobą w twoim kawałku. Ogrom¬ 
ną rolę w tym przypadku odgrywa nagłośnienie, które wciąż jest bolączką na większości 
imprez, dlatego trzeba zawsze przypominać organizatorom o tym, by na miejscu wyda¬ 
rzenia znajdował się profesjonalny akustyk, który zazwyczaj pracuje w klubie. Jeżeli klub 
dysponuje słabym sprzętem, to zawsze można ich przycisnąć, by załatwili coś lepszego. 
Poza ' z z:.- in ii izza ' <j ' z t > i k h a i aa ■ . i u., 
i DJ’a, żeby lepiej słyszeć jak się gra! Kilka razy miałem okazję zaznać smaku ograniczo¬ 
nej słyszalności. Prowadzi to do tego, że na scenie się prawie nie słyszysz i automatycz¬ 
nie zaczynasz nie rapować, tylko krzyczeć, żeby „coś tam" usłyszeć się z sali. Jeżeli grasz 
w plenerze to praktycznie nie słyszysz tego, jak muzyka wychodzi, gra w kierunku ludzi, 
jesteś zdany na akustyków i wspomniany odsłuch na scenie! W przypadku ustawienia 
barwy wokali i poziomów głośności niezbędnym krokiem jest próba generalna, na której 

wa! Czasami nie rozumieją, że ta muzyka brzmi inaczej niż „zespoły rockowe”, czasami 
też nie potrafią wykorzystać możliwości sprzętu, jakim dysponują, czasami też nie są 
w stanie przeskoczyć kiepskich warunków akustycznych miejsca, w którym odbywa się 

żenią, które są najbardziej irytującym mankamentem koncertowym. Jakby ktoś nie wie¬ 
dział to te słynne piszczenie mikrofonu w głośnikach, od którego uszy pękają. Zazwyczaj 
bierze się to z nadmiernego celowania główką mikrofonu w kierunku głośników. Nie jest 
też dobrze, kiedy wykonawca nadmiernie trzyma całą garścią głowę mikrofonu, przez co 
sam zakrywa pole jego działania zniekształcając własny głos. Na wspomnianej próbie 
najlepiej dążyć do ustawienia barwy głosu jak najbardziej rzeczywistej. 

Można też poprosić o maty pogłos na wokalu, co daje ładniejszy efekt. Wiadomo, 
że co do kwestii technicznych wykonawca nie powinien mieć żadnych zmartwień, ale 
w naszej rzeczywistości wypada czasami dopilnować takich szczegółów dla lepszego 

prezę i wrażenie słuchowe, jakim odbiorca powinien być oczarowany. Powoli w naszym 
li i ii l 11 lepsze warunki koncertowe dla poprawienia je¬ 
go walorów. Mowa także o świetle, które w połączeniu z muzyką potrafi robić ogromne 
wrażenie. W najbliższej części dokończę jeszcze kwestie relacji z publiką! Słuchaczom 
wspierających raperów na koncertach życzę samych niezapomnianych spektakli rapo- 
wych, zaś młodym wykonawcom scenicznej finezji i własnych pomysłów! ^ 
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ttyty konkursy wiele niespodzianek: wywiady płyty konkursy 
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.WOLNOŚĆ ZE SPĘTANYMI I 

pierwszych ujęć powoduje 

ogacz (Zty Bob) 2 

: dlaczego £ 

wia się kwestia światta. Znowu wszystkie lamp’ 
j charakteryzacji wygląda jakby się wybrudzil. 
en towarzyszyć wampirom? Niby palą się świec 

; chcę być nudny,. 
i mogło być tak pięknie.. 

i Gdyby byts 

. RedAnt kończy i 
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Icip vs. metal 
jak hartowała się stal 
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ania sool 
ona ci dosoli 

Kiedy chorzowska mc Ania Sool wypuściła w marcu 
2003 nielegal „Sool w twoim oku” scena zareago¬ 
wała żywiołowo. Jechano cukierkowy image bijący 
z okładki, znęcano się nad amatorską sferą brzmie¬ 
niową, ale trzeba było docenić fakt, że pojawiła się 
pierwsza zawodniczka nie nawijająca jakby mole¬ 
stował ją wujek, lecz z wigorem, pewnością siebie, 
właściwą troską o technikę w składaniu słów. Szyb- 

foto Sebastian Ćwik 

To żadna tajemnica, że im mężczyzną jest Majkel z Koligacji Gie-Ka. Mamy 

nas tak wiele rzeczy, że trudno byłoby nam się teraz rozstać. Chyba nie potrafimy bez 
siebie żyć i choć czasem kłócimy się kilka razy w ciągu godziny, to jednak lubimy się 
godzić. Jestem dość wymagająca i chyba większość facetów nie wytrzymałaby ze mm 
tyle, co on. To cierpliwy fr*ł ! *“ ~—!*  .—“ 
planujemy wspólną przysz 
Dopóki się nie oświadczy.. 

nie będę się nigdzie wpychała na siłę. 

Co dalej? 

tam z tego 8, a 5 zaaranżowanych wystałam do kilku wydawnictw. Właściwie nikt się 

ze mnie segmencie, z kochającym mężem, parką ślicznych dzieci i całą masą zwierząt. 

. . <i umiejętność: c:o profesmim m; rea 'tael ~agm Razem rohirry noją pły¬ 
tę od początku. Mamy zamiar skończyć przed wakacjami. Zostaną najlepsze utwory 
i powstanie kilka nowych, natomiast do wszystkich Sebastian produkuje nową, chy¬ 
ba dosyć przebojową muzykę. Ptyta będzie w dużej mierze oparta na jego kompozy¬ 
cjach, ale nie zabraknie także twórczego samplingu. Sebastian jest wykształconym 

strumentach klawiszowych. Oprócz tego nagrałam utwór na producencką płytę Puzla 

się ukazać. Mam zaproszenie na płytę WSZ i CNE oraz na składankę - soundtrack - 
do filmu „TakaOultura” realizowanego przez ekipę Wielkie Jot. Innym ważnym wąt¬ 
kiem mojej twórczości jest nowo powstały zespół Kubańskie Pomarańcze. W tej for¬ 
macji gramy hip-hop pomieszany z wieloma gatunkami muzycznymi przy akompa¬ 
niamencie perkusji, basu i gitary. Na mikrofonach ja i Majkel, na instrumentach 
młody, ale bardzo zdolny perkusista Radek, na basie występujący jeszcze w Jaroci¬ 
nie w latach 80. Sylwek, a na gitarze Tomek, którego doświadczenia sięgają wielu ga- 

podobnie byt to najbardziej energetyczny koncert, jaki zagrałam w życiu, Teraz 
pracujemy nad demem i oby nam się powiodło z tym zespołem, bo to powiew świe¬ 
żości w polskiej muzyce. 

Edukacja 
Studiuję PR na GWSP w Chorzowie. Plusem tej uczelni jest to, że mam do niej pięć 

minut drogi piechotą z domu, minusem, że niestety jest płatna. Nie narzekam na nią, 

tions jest tym, co chciałabym robić w życiu, ale zawsze to jakaś szansa na dobrze ptat- 

w przyszłości planuję zatrudnić sprzątaczkę. 

ny. Muszę w przyszłości zarobić dużo hajsu, żeby mieć co wydawać, bo 

o słodycze. Lubię je, ale jeśli miałabym wybrać między czekoladą a kebabem, to wybie¬ 
ram kebab. Moje ulubione łakocie? Pringelsy:). a 
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B*y story 
żyli o suchej zaprawie stów kilka.. 

sport w tradycyjnym rozumieniu nie toleruje. Wyobraźmy sobie mecz tenisa, 
gdzie graliby naprzeciwko siebie koleś wyglądający jak Jim Greco i typ ubrany 

sportu, którego uczyli nas na zajęciach szkolnych. Nawet do skateboardingu nie 

la i zajawka aż kipi, bardzo łatwo o gtupie kontuzje, które wynikają tylko i > 
tączme z zimowej wegetacji. 

Wiem, że dla wielu to, co mówię będzie się bardzo któcito z filozofią skate n' 

kontuzje te goją się dosyć szybko, wystarczy nawet tydzień i noga czy ręka jest 
z powrotem zdrowa, nawet bez pomocy lekarza. Nie namawiam was, broń Boże, 
do ślepego słuchania panów ze służby zdrowia, bo sam się kilkakrotnie przeje- 

wiać. Bo wtedy jest po prostu łatwiej i przyjemniej.... 

SKATEBOARDING 
TECHNOLOGIES 
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snowboard w szczyrku 
międzynarodowe mistrzostwa polski 

Co roku w kalendarzu imprez snowboardo- 
wych przybywa nowych dat: rozmaite zawody 
big air, slope style, czy imprezy na poręczach. 
Praktycznie każdego tygodnia dzieje sie coś 
innego. Jedno się tylko nie zmienia: każdego 
sezonu rozgrywane są Międzynarodowe Mi¬ 
strzostwa Polski w snowboardzie. I scenariusz 
takich zawodów też jest zwykle podobny. Cykl 
obejmuje takie dyscypliny jak szalenie pasjo¬ 
nujący slalom z jego wszystkimi odmianami 
a także freestyle. 

foto WZRR 

Nas reres„T żer. crngk Tc rncsrkc nswsc aa '■i.rosoa/aaic scaa; !o. za 
w dniach 5-6 lutego odwiedziliśmy Szczyrk, gdzie odbywała się część im¬ 
prezy o długiej nazwie, którą podałem parę linijek wyżej i nie chce mi się 
już jej powtarzać, obejmująca freestyle właśnie. 

Polski Związek Snowboardu, bo to on był organizatorem tego wyda¬ 
rzenia zamysł, jak co roku miał właściwy, wśród zawodników z Polski 

a sal a acz z zar; zz;r s-rs: l y /.ylswż. 7 st'/a. =:;z. z ceny osi 7n"zSo¬ 
nar : Nlislrz w krp.e Tni by car ery - r sesoy -rera:: ;y air. 
a w niedzielę half-pipe. Tu dla osób nie będących „na czasie" podam de¬ 
finicję big-air według PZS-u. Dla wiedzących co to big-air- podam ją tak 
dla jaj, bo śmiesznie brzmi. Proszę: „Skoki akrobatyczne organizowane są 

kim show, a nie tylko typową dyscypliną sportową. Zawodnicy wykonują 
serię niewiarygodnych i karkołomnych akrobacji, na widok których widow¬ 
nia zamiera w bezruchu. Największe światowe zawody big-air to Air&Sty- 

finicji half-pipe nie ma, pajpu nie było też w Sczyrku, zdecydowano się 
zrobić slope style zamiast hp. Bez komentarza. 

Z dziewczynami poszło sprawnie, pach i po krzyku. Pierwsze miejsce 
Paulina Ligocka, drugie Diana, trzecie Iza Pająk. Panie skakały proste, ale 
długie skoki z grabami, sto osiemdziesiątki, a w finale poszły trzy szóstki. 

Chłopakom potrzeba było trochę więcej czasu. Po serii skoków elimi¬ 
nacyjnych do finału weszła ścisła czołówka. Pepek rzucał switch 720 i 900, 
ale nie lądował tak dobrze jak dwa tygodnie temu na imprezie Back on 
Siew. kiera wyra' była errr e w ty— sany/:" rrsri. y/r 'asa n 
musiał zadowolić się trzecim miejscem. Michał Alster miał naprawdę dobry 
; en i łacnie aa e: -aa i i i i 1 i ca 

jął siódme miejsce. Pawian kręcił się jak baletnica, trzymając przy tym gra¬ 
by przez cały czas i tak zakręcił, że byt piąty. Zaciętą walkę o pierwsze miej¬ 
sce stoczyli Marek Sąsiadek i Michał Brelok Ligocki. Michał ostatnio ostro 
startuje reprezentując barwy narodowe na szerokim świecie, a to w USA, a to 
we Włoszech i coraz częściej, jak nie przeważnie, udaje mu się zajmować 
dobre lokaty i naprawdę prezentuje dobry poziom. W finale przywalił fs720 

Snowboard cross 26-27.02 

\\ 
www.pilsko.info ^ 







Skateboarding i muzyka 





W Krynicy wygrał na pełnym luzie cze 



snów tour 
krynica 

tekst narciarzyk 
foto WZRR 

W tym roku na dobre Krynica zaistniała na snowboardowej mapie Polski. Po pierw¬ 
sze, otworzono tam snowpark z fajnymi przeszkodami (czytajcie o tym w artykuliku Snów 
Review stronkę dalej), po drugie, Krynica znalazła się na trasie touru Quicksilver, na któ¬ 
rym to tourze prosi z tej firmy przemierzają górskie miejscowości, organizują zawody i ro- 

przyjechali późno, zmęczeni, było już ciemno, po prostu nic na siłę, pros też człowiek, 
nie? Natomiast co do zawodów to trzeba przyznać, że wypadły całkiem nieźle. Na Jawo¬ 
rzynie Krynickiej zbudowano wielką skocznię. No może nie wielką, ale całkiem sporą, tak 
z 12 metrów stołu, solidne wybicie i całkiem długie lądowanie. Na starcie pojawili się 
między innymi Paweł Cichocki, Maciek Pawian Migacz, Marek Rosołek, a także narciarze 
Janek Krzysztof, Gucio i Marek Doniec, bo impreza była koedukacyjna - mogli startować 

minacyjne rozegrane w formie jam session, chwilę trwało zanim zawodnicy wczuli się 
SKOCZI III ! 'I .. 1 : - I 1 I l' - 

eona. Zwłaszcza kiedy Gąsior z Zakopca na swoich nartach-telemarkach kręcił frontflipa 

i „lekko się podpierał" - no dawno nie widziałem takich emocji i zadowolenia na twa¬ 
rzach publiki, ech Polak to lubi się cieszyć z upadku bliźniego. Jednak podczas finałów 

scowy rezydent z oddalonego o 30 km Nowego Sącza Pawian, jak ktoś napisał na jednym 
ze snowboardowych forów:.impreza w Krynicy? Od razu wiadomo, że Pawian wygra.” 
No ja nie wiedziałem, ale jak w finale zobaczyłem idealnie sklejoną 900 z dłuuugim gra- 

Doniec, który w tym sezonie przesiadł się z krótkich nartek, snowblade'ów, na prawdziwe 
długie freestylowe narty i poziom jego jazdy rośnie w oczach. No bo kto inny mógł wy¬ 
grać jak nie MD, który na tej skoczni w Krynicy zapinał cork 720 na maksymalnej styló- 

icksilvera. Chłopaki wysiedli, ale nie było sensu i warunków, żeby jeździli, pozostało więc 
tylko przygotować się do wieczornego melanżu. 

tym razem w innej dyscyplinie, Pawian obudził się z wargą jak Jay-Z, Jonya zaprzyjaźnił 
się z ochroniarzem klubu w którym była impreza a Bednar na swojej cyfrówce miał zdję¬ 
cia z 1289 niezanymi mu wcześniej dziwczynami, ale to zupełnie inna historia... ^ 



snów review 
zima 2005 
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